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Resumo Esse trabalho insere-se na perspectiva da história da psicologia, e tem como objetivo desvelar a his-
tória da Gestalt-terapia e da Abordagem Gestáltica no Brasil. A pesquisa tem um caráter empírico, 
de cunho qualitativo, utilizando-se do método historiográfico. Parte-se de entrevistas semi-diretivas 
realizadas com alguns dos primeiros profissionais a trabalhar com esta abordagem no Brasil, aqui 
denominados “primeiros atores”, no eixo geográfico que compreende o estado de São Paulo e o 
Distrito Federal, mais especificamente Brasília. Essas entrevistas foram analisadas sob um olhar 
fenomenológico, e agrupadas em temas centrais, de modo a abordar a visão particular desses “pri-
meiros atores” no sentido de compreender, a partir de suas percepções individuais, como chega; 
com quem chega e como se desenvolve a Gestalt-terapia no Brasil. Este trabalho contribui não apenas 
para elucidar o legado histórico da Gestalt-terapia, mas também para refletir sobre suas perspectivas 
sociais e políticas. Assim sendo e, a partir de um olhar crítico sobre as contribuições, possibilidades 
e perspectivas, o estudo corrobora com a solidificação dos estudos epistemológicos da abordagem 
gestáltica.
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Abstract This work is based on a history of psychology perspective, and aims to unveil the Gestalt-therapy 
and gestalt approach history in Brazil. This essay has an empirical and qualitative character, using 
the historiographic method. The interviews are semi-directives conducted with some of the first 
professionals to work with this approach in Brazil, here called “first actors” in the geographical axis 
that includes the state of São-Paulo and the Federal District, specifically Brasília. These interviews 
were analyzed under a phenomenological point of view, and grouped in main themes in order to 
understand the particular view of these “first actors” understanding, from their individual per-
ceptions, how this approach came to Brazil; with who arrives and how comes development of the 
Gestalt-therapy, in Brazil. This work contributes not only to clarify the historical legacy of Gestalt-
therapy, but also to reflect on their social and political perspectives. Thus, from a critical eye on 
contributions, possibilities and perspectives, the study corroborates with the solidification of the 
epistemological studies of gestalt approach.
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